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Rozdział 1. Organizacja oświaty prywatnej

M i c h a ł  Ł y s z c z a r z

1. Wprowadzenie

Szkoły, przedszkola i placówki składające się na system oświaty w Polsce mogą być zakła-
dane i prowadzone nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, lecz również przez 
inne niż samorząd osoby prawne lub osoby fizyczne. Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie 
inne podmioty mogą być organami założycielskimi szkół i placówek systemu oświaty, należy 
sięgnąć do art. 33 KC, który przyznaje osobowość prawną Skarbowi Państwa oraz jednost-
kom organizacyjnym, którym przepisy szczególne przyznają taką osobowość. Przyznanie 
osobowości prawnej następuje więc w ustawach właściwych dla poszczególnych jednostek 
organizacyjnych, na podstawie których możemy wyróżnić następujące jednostki:
1) stowarzyszenia, którym osobowość prawną przyznaje art. 17 ust. 1 ustawy z 7.4.1989 r. 

o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), wyjątkiem są stowarzy-
szenia zwykłe, stanowiące uproszczoną formę stowarzyszenia oraz pozbawione oso-
bowości prawnej,

2) fundacje, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. 
Nr 46, poz. 203 ze zm.),

3) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, uzyskujące osobowość 
prawną z chwilą wpisu do rejestru.

Należy zauważyć, iż ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm., dalej SysOśwU) nie wprowadza żadnych ograniczeń w możliwości pro-
wadzenia szkół i placówek publicznych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego 
osoby prawne lub osoby fizyczne, co oznacza, że podmioty te mogą prowadzić każdy z typów 
szkół wymienionych w art. 9 SysOśwU. Stosownie do tego przepisu szkoły publiczne dzielą 
się od września 2012 r. na następujące typy:
1) sześcioletnią szkołę podstawową,
2) trzyletnie gimnazjum,
3) szkoły ponadgimnazjalne.
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Szkoły ponadgimnazjalne dzielą się z kolei na:
1) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplo-

mu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

2) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świade-
ctwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

3) czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego,

4) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie 
dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

5) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa po-
twierdzającego przysposobienie do pracy.

Przywołana regulacja art. 9 SysOśwU określa wyłącznie typy i rodzaje szkół. Na system oświaty 
składają się jednak również placówki oświatowe, o czym przesądza art. 2 SysOśwU. Szczegóło-
wa klasyfikacja placówek znajduje się z kolei w rozporządzeniu MEN z 12.5.2011 r. w sprawie 
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców 
za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631). Stosownie do tego 
aktu placówkami oświatowo-wychowawczymi są placówki wychowania pozaszkolnego oraz 
całoroczne i sezonowe szkolne schroniska młodzieżowe. Do placówek wychowania pozaszkol-
nego rozporządzenie zalicza pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne 
ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki 
specjalistyczne. Ponadto placówkami oświatowymi są również młodzieżowe ośrodki wycho-
wawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, spe-
cjalne ośrodki wychowawcze i ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przed-
szkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Rozporządzenie wyróżnia również 
placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miej-
scem stałego zamieszkania, wśród których wyróżniamy bursy i domy wczasów dziecięcych. 

2. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną 
lub fizyczną

Zgodnie z art. 58 ust. 3 SysOśwU założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę 
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwo-
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lenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowa-
dzenie szkół lub placówek publicznych danego typu. Regulacja ta nie dotyczy jednak szkół 
artystycznych, których założenie wymaga zezwolenia ministra właściwego ds. kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Można zauważyć, iż przed zmianą SysOśwU dokonaną ustawą z 19.3.2009 r. o zmianie usta-
wy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) wydanie zezwolenia 
musiało być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty. W przypadku 
zezwoleń wydawanych w odniesieniu do szkół rolniczych i placówek rolniczych niezbęd-
ne było uzyskanie dodatkowo pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa, 
a uzyskanie zezwolenia na założenie szkoły leśnej wymagało, oprócz pozytywnej opinii ku-
ratora oświaty, uzyskania również pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw środo-
wiska. W chwili obecnej nie istnieje już obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora 
oświaty, bądź właściwych ministrów, co w oczywisty sposób upraszcza całą procedurę 
zakładania szkoły publicznej przez inną niż samorząd osobę prawną lub osobę fizyczną. 

WAŻNE

Udzielenie zezwolenia należy więc obecnie do wyłącznej kompetencji właściwego 
organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub pla-
cówek publicznych danego typu, a w przypadku szkół artystycznych do kompetencji mini-
stra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Chcąc ustalić, który organ jednostki samorządu terytorialnego jest właściwy do udzielania 
zezwoleń należy odwołać się do regulacji art. 5c pkt 3 SysOśwU, stosownie do którego kom-
petencje organu prowadzącego określone w art. 58 ust. 3 SysOśwU wykonuje odpowiednio 
wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. To właśnie te pod-
mioty są właściwe do wydawania zezwoleń na prowadzenie szkół publicznych przez inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne. Oczywiście wydając 
zezwolenie organ musi się poruszać w granicach swojej właściwości, tzn. zezwolenie może 
dotyczyć tylko tych szkół, których prowadzenie należy do kompetencji jednostki samorządu 
terytorialnego, którą dany organ reprezentuje. W konsekwencji wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) jest właściwy wyłącznie do wydawania zezwolenia dotyczącego tych typów szkół, 
których prowadzenie należy do zadań własnych gminy, i zasada ta dotyczy oczywiście jed-
nostek samorządu terytorialnego pozostałych szczebli. Aby więc ustalić organ jednostki 
samorządu, który wydaje zezwolenia dotyczące poszczególnych typów szkół, odwołać się 
należy do treści art. 5 SysOśwU, wskazującego typy szkół, których prowadzenie jest zada-
niem własnym poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. 

Stosownie do regulacji art. 5 ust. 5 SysOśwU zakładanie i prowadzenie publicznych przed-
szkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wycho-
wania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a SysOśwU, szkół podstawowych 
oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych spe-
cjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, 
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 
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Zgodnie z art. 5 ust. 5a SysOśwU zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych 
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integra-
cyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 
pkt 3-5 i 7 SysOśwU, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregio-
nalnym, należy do zadań własnych powiatu. Placówki wymienione w tym przepisie to m.in.  
placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, placówki 
kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki so-
cjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze. 

3. Szczegółowe zasady udzielania zezwoleń na założenie szkoły 
publicznej

Stosownie do treści art. 58 ust. 4 SysOśwU, wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie 
szkoły publicznej łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien być złożo-
ny nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić 
uruchomienie szkoły lub placówki. 

Szczegółowe zasady udzielania zezwoleń na założenie szkoły publicznej są regulowane 
przez dwa rozporządzenia:
1) rozporządzenie MENiS z 4.3.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzie-

lania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę 
prawną lub osobę fizyczną (Dz.U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 ze zm., dalej OrgPublR), oraz 

2) rozporządzenie MK z 4.6.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udziela-
nia i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę praw-
ną lub osobę fizyczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1099 OrgArtR).

Stosownie do nazwy, drugie z przywołanych rozporządzeń odnosi się wyłącznie do szkół 
artystycznych. Poniżej zostaną omówione obydwa te akty.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 OrgPublR wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szko-
ły lub placówki publicznej zawiera:
1) oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku 

założyciela będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania; 
2) w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imie-

niu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
3) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalno-

ści, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy), oraz: 
a) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawodu lub zawodów, 

w jakich szkoła będzie kształcić, 
b) w przypadku szkoły specjalnej – rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których 

tworzy się szkołę;
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4) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej 
warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 
do realizacji zadań statutowych.

Stosownie do treści § 3 ust. 2 OrgPublR do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie 
szkoły lub placówki publicznej dołącza się: 
1) aktualny odpis z KRS i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę 

funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu oso-
bistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania; 

2) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej; 
3) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej; 
4) opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach 
bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placów-
ka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu; 

5) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, 
wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

6) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, 
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobo-
wiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych. 

Odnosząc się do powyższych wymagań zwrócić należy uwagę na wyrok WSA w Opolu 
z 25.1.2011 r. (II SA/Op 484/2010), w którym sąd ten stwierdził, iż podstawową powin-
nością organu rozpatrującego wiosek o wydanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej 
jest zbadanie, w kontekście art. 64 KPA, czy jest on kompletny pod względem formalnym. 
Sąd stwierdził ponadto, iż przepis § 3 ust. 2 pkt 4 OrgPublR nie zawiera wymogu przedło-
żenia pozytywnych opinii organów Straży Pożarnej i Inspekcji Sanitarnej. W uzasadnieniu 
do tego orzeczenia WSA stwierdził, iż redakcja § 3 rozporządzenia, z uwagi na użyte w nim 
sformułowanie: „do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki pub-
licznej dołącza się:”, po którym następuje enumeratywne wyliczenie załączników, pozwala 
stwierdzić, że przepis ten kategorycznie określa załączniki, które powinny zostać dołączo-
ne do wniosku o założenie szkoły. A contrario – wniosek, do którego nie dołączono wyma-
ganych tym przepisem dokumentów należy uznać za niekompletny w świetle przepisów 
prawa. Konsekwencją ujęcia w formę decyzji rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia albo 
odmowy udzielenia zezwolenia na założenia szkoły lub placówki publicznej, jest konieczność 
stosowania przez organ decyzyjny w postępowaniu prowadzonym przepisów procedury 
administracyjnej, zawartych KPA. Podstawową zatem powinnością organu rozpatrującego 
wiosek o wydanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej jest zbadanie, w kontekście 
art. 64 KPA, czy jest on kompletny pod względem formalnym. Stosownie do art. 64 § 2 KPA, 
jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy 
wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusu-
nięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 
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Sąd zauważył również, iż z przepisów art. 7 i 77 KPA wynika, iż organ administracji jest zo-
bowiązany podjąć ciąg czynności procesowych mających na celu zebranie pełnego materia-
łu dowodowego istotnego dla sprawy oraz powinien rozpatrzyć cały materiał dowodowy. 
Pod pojęciem materiału dowodowego rozumieć należy ogół dowodów, których zebranie 
jest konieczne dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Takimi dowodami 
powinny być dokumenty wymienione w § 3 OrgPublR. Przez rozpatrzenie całego materia-
łu dowodowego należy rozumieć uwzględnienie wszystkich dowodów przeprowadzonych 
w postępowaniu, jak i uwzględnienie wszystkich okoliczności towarzyszących przeprowa-
dzeniu poszczególnych dowodów, stanowisk stron i innych okoliczności mających znaczenie 
dla oceny mocy i wiarygodności dowodów. Obowiązkiem organu jest zatem przeanalizowa-
nie każdego dowodu, a następnie powiązanie poczynionych ustaleń faktycznych z konkret-
ną normą prawa materialnego, która w części dyspozytywnej pozwala na jej podciągnięcie 
i zastosowanie do ustalonego stanu faktycznego. Podstawową zasadą postępowania do-
wodowego, określoną w art. 80 KPA, jest zasada swobodnej oceny dowodów. W myśl tego 
przepisu organ ocenia, na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana oko-
liczność została udowodniona, co oznacza, że organ obowiązany jest swoją ocenę oprzeć 
na przekonywujących podstawach i dać temu wyraz w uzasadnieniu, stosownie do wymo-
gów art. 107 § 3 KPA, zgodnie z którym decyzja powinna być należycie uzasadniona z po-
daniem m.in. dowodów, na podstawie których określone fakty organ orzekający przyjął za 
udowodnione, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności 
i mocy dowodowej.

Regulacja § 3 ust. 2 pkt 2 OrgPublR wymaga, aby do wniosku o udzielenie zezwolenia na za-
łożenie szkoły publicznej dołączyć projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki pub-
licznej. Elementy aktu założycielskiego wymienia art. 58 ust. 1 SysOśwU – zgodnie z tym 
przepisem akt założycielski określa typ szkoły, jej nazwę i siedzibę. Oznaczenie typu szko-
ły należy rozpatrywać oczywiście w kontekście wyżej przytoczonego art. 9 SysOśwU, wy-
mieniającego publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (w tym 
typy szkół ponadgimnazjalnych). Z kolei, aby ustalić zakres pojęcia „nazwa szkoły” należy 
się odnieść do regulacji ramowych statutów szkół i placówek publicznych. Podstawowymi 
aktami określającymi treść statutów szkół jest:
1) rozporządzenie MEN z 21.5.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przed-

szkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.),
2) rozporządzenie MENiS z 7.3.2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicz-

nych (Dz.U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466).

Elementy nazwy szkoły określają załączniki do pierwszego z przywołanych rozporządzeń. 
Przykładowo załącznik nr 2, określający ramowy statut publicznej szkoły podstawowej, 
stanowi w § 1 ust. 1, iż nazwa szkoły zawiera:
1) określenie „Szkoła Podstawowa”, a w przypadku szkoły specjalnej, integracyjnej oraz 

ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi – odpowiednio określenie „Szkoła Pod-
stawowa Specjalna”, „Szkoła Podstawowa Integracyjna” oraz „Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi”, 

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły, wyrażony cyfrą arabską, 
jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła podstawowa, 
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3) imię szkoły, jeżeli imię takie nadano, 
4) oznaczenie siedziby szkoły, 
5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w szkołach z językiem na-

uczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w szkołach dwujęzycznych 
dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych, 

6) w przypadku szkoły specjalnej – określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 

Zgodnie z § 1 ust. 2 ramowego statutu szkoły podstawowej w przypadku szkoły filialnej 
nazwa szkoły zawiera nazwę szkoły, której szkoła filialna jest organizacyjnie podporząd-
kowana, oraz określenie „Szkoła Filialna w ...”. 

Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tej 
szkoły. Nazwa szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wycho-
wawczego składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły (§ 1 ust. 3).

Zgodnie z kolei z § 1 ust. 1 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego za-
łącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół nazwa gimnazjum zawiera:
1) określenie „Gimnazjum”, a w przypadku gimnazjum specjalnego, integracyjnego, ogólno-

dostępnego z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi 
– odpowiednio określenie „Gimnazjum Specjalne”, „Gimnazjum Integracyjne”, „Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyjnymi” oraz „Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi”, 

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy gimnazjum, wyrażony cyfrą arab-
ską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno gimnazjum, 

3) imię gimnazjum, jeżeli imię takie nadano, 
4) oznaczenie siedziby gimnazjum, 
5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w gimnazjach z językiem na-

uczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w gimnazjach z oddziałami 
dwujęzycznymi, 

6) w przypadku gimnazjum specjalnego – określenie rodzaju niepełnosprawności ucz-
niów. 

Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy 
tego gimnazjum. Nazwa gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka 
szkolno-wychowawczego składa się z nazwy ośrodka i nazwy tego gimnazjum. 

W podobny sposób ustalił elementy nazwy szkoły załącznik nr 4 do rozporządzenia, okre-
ślający ramowy statut publicznego liceum ogólnokształcącego. Zgodnie z tym statutem 
nazwa liceum zawiera: 
1) określenie „Liceum Ogólnokształcące”, a w przypadku liceum specjalnego, integracyj-

nego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi oraz liceum z oddziałami dwu-
języcznymi – odpowiednio określenie „Liceum Ogólnokształcące Specjalne”, „Liceum 
Ogólnokształcące Integracyjne”, „Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjny-
mi” oraz „Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi”, 

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy liceum, wyrażony cyfrą rzymską, 
jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno liceum, 

3) imię liceum, jeżeli imię takie nadano, 
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4) oznaczenie siedziby liceum, 
5) ewentualne wskazanie organu prowadzącego liceum, 
6) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w liceach z językiem naucza-

nia mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w liceach z oddziałami dwuję-
zycznymi, 

7) w przypadku liceum specjalnego – określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 

Nazwa liceum wchodzącego w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tego 
liceum. 

Osobne uwagi należy poczynić na temat siedziby szkoły, czyli kolejnego elementu aktu za-
łożycielskiego, wskazanego przez art. 58 ust. 1 SysOśwU. Zauważyć należy, iż definicji sie-
dziby szkoły nie można wyprowadzić z treści SysOśwU czy rozporządzenia MEN w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dlatego też dla jego 
ustalenia należy odnieść się do istniejącego w tym zakresie orzecznictwa. Wskazuje ono, 
iż pojęcia „siedziby” nie można utożsamiać z adresem budynku w którym mieści się szko-
ła lub placówka. Jak bowiem wskazał SN w wyroku z 18.1.2002 r. (sygn. akt III RN 54/01) 
„określenie siedziby organów państwowych i osób prawnych poprzez wskazanie miejscowości 
nie jest niczym niezwykłym i niecodziennym w polskim ustawodawstwie, wręcz przeciwnie, jest 
to utrwalona praktyka ustawodawcza”. Podobnie NSA w Warszawie w wyroku z 15.5.2001 r. 
(sygn. akt V SA 1905/00) stwierdził, iż „takie rozumienie siedzib organów państwowych jest 
powszechnie przyjęte w ustawodawstwie i dotyczy także innych organów”. Pojęcia siedziby 
szkoły nie można zatem utożsamiać z adresem, pod którym mieści się budynek, w którym 
dana szkoła funkcjonuje. Na poparcie takiej tezy wskazać można również zarządzenie nr 7 
MEN z 31.3.2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Gra-
nicą (Dz.Urz. MEN. z 2011 r. Nr 1, poz. 27), które w § 2 ust. 3 stwierdza, iż „siedzibą Ośrod-
ka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest Warszawa, za wyjątkiem Polonijnego Centrum 
Nauczycielskiego, którego siedzibą jest Lublin”.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej należy 
również dołączyć projekt statutu tej jednostki. Elementy statutu jednostek publicznych 
określa z kolei art. 60 SysOśwU, zgodnie z którym statut określa w szczególności:
1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; 
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 
3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; 
4) organizację szkoły lub placówki; 
5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 
6) zasady rekrutacji uczniów; 
7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony 

z listy uczniów szkoły. 

Szczegółowe wymogi dotyczące treści statutu określają wyżej wskazane rozporządzenia: 
1) MEN z 21.5.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz pub-

licznych szkół, oraz 
2) MENiS z 7.3.2005 r. dotyczące szkół artystycznych.
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4. Wydanie zezwolenia

Warunki wydania zezwolenia określa § 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej 
przez osobę prawną lub osobę fizyczną. Stosownie do tego przepisu zezwolenie jest udzie-
lane jeżeli:
1) statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będą-

cej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej; 
2) projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są zgod-

ne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie; 
3) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydak-

tyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki publicz-
nej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki; 

4) nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce 
publicznej danego typu lub rodzaju; 

5) utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzu-
pełnienie sieci szkół w tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie; 

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – proponowany zawód lub 
zawody są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Powyższe wymagania odnoszą się bezpośrednio do przepisów prawa powszechnie obo-
wiązującego. Badanie czy warunki i wyposażenie szkoły zapewniają bezpieczne i higie-
niczne warunki nauki, wychowania i opieki przebiega pod kątem oceny spełniania przez 
szkołę wymagań określonych w rozporządzeniu MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). 

Organ wydający zezwolenie na założenie szkoły jest obowiązany zbadać również, czy na-
uczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce publicz-
nej danego typu lub rodzaju. Wymagania te zostały z kolei określone w rozporządzeniu MEN 
z 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre-
ślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wy-
kształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 
ze zm.). Przykładowo, stosownie do treści § 4 tego rozporządzenia, kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem 

lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 
2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia 

dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 
treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne, lub 

3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i stu-
dia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz po-
siada przygotowanie pedagogiczne. 

OrgPublR uzależnia w § 4 ust. 1 pkt 5 wydanie zezwolenia na utworzenie szkoły od tego, czy 
utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzupeł-
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nienie sieci szkół w tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie. OrgPublR 
w regulacji tej posługuje się więc pojęciem niedookreślonym, bowiem żaden z jego prze-
pisów nie definiuje, co należy rozumieć przez „korzystne” uzupełnienie sieci szkół. W tym 
wypadku decyzja co do tego, czy warunki określone w rozporządzeniu zostały spełnione 
zależy więc wyłącznie od uznania organu wydającego zezwolenie na utworzenie szkoły. 
Wydaje się przy tym, iż organ wydający zezwolenie powinien badać przede wszystkim ofer-
tę edukacyjną szkół danego typu w zasięgu swojej właściwości – podstawową przesłanką 
wydania zezwolenia będzie w tym wypadku niedobór, czy też brak na terenie jednostki sa-
morządu szkół tego typu, co szkoła tworzona. W takim wypadku wydanie zezwolenia nie-
wątpliwie pozwala na uzupełnienie istniejącej bazy edukacyjnej. 

WAŻNE

Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki pub-
licznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, przy czym jednostka samorządu teryto-
rialnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń. Stosownie do  treści §  5 ust.  1 OrgPublR 
zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej określa założyciela i jego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, typ szkoły lub rodzaj placówki, jej nazwę, adres i termin rozpoczęcia 
działalności oraz: 
1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – obwód szkolny, jeżeli założyciel wystąpił 

z wnioskiem o ustalenie obwodu;
2) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawód lub zawody, w jakich 

kształci szkoła; 
3) w przypadku szkoły specjalnej – rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy 

się szkołę. 

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

5. Zasady wydawania zezwoleń na założenie szkoły artystycznej

Zgodnie z § 1 ust. 1 OrgArtR osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego 
lub osoba fizyczna, składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie publicznej szkoły 
artystycznej do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Konieczność złożenia wniosku do Ministra Kultury wynika z faktu, iż to właśnie ten pod-
miot jest właściwy do prowadzenia szkół artystycznych, zgodnie z regulacją art. 5 ust. 3c 
SysOśwU. Wniosek u udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie założyciela szkoły, jego siedziby lub miejsca zamieszkania; 
2) w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imie-

niu założyciela spraw szkoły; 
3) określenie typu i nazwy szkoły, zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić 

oraz daty rozpoczęcia działalności szkoły; 
4) wskazanie siedziby szkoły. 
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Do wniosku załączyć należy:
1) kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby 

prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający 
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania; 

2) projekt aktu założycielskiego szkoły; 
3) projekt statutu szkoły; 
4) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole, wraz z informacją o ich 

kwalifikacjach;
5) informację o warunkach lokalowych szkoły i jej wyposażeniu w pomoce dydaktyczne 

oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych; 
6) opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeń-

stwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie szkoła, i najbliższym jego oto-
czeniu; 

7) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higie-
nicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także zobowiązanie do przestrzega-
nia przepisów dotyczących szkół publicznych.

Oznaczenie siedziby szkoły należy rozumieć podobnie jak to było w przypadku szkół niear-
tystycznych, czyli szeroko jako wskazanie miejscowości, w której szkoła się znajduje. Z kolei 
typy szkół artystycznych określa rozporządzenie MK z 29.12.2004 r. w sprawie typów szkół 
artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42). Regulacja § 1 roz-
porządzenia określa typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących 
kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne. Do szkół tych należą:
1) szkoły muzyczne obejmujące: 

a) ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształ-
cenia, dające podstawy wykształcenia muzycznego oraz wykształcenie ogólne w za-
kresie szkoły podstawowej,

b) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształ-
cenia, dające wykształcenie w zawodzie muzyk oraz wykształcenie ogólne w zakre-
sie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

2) szkoły plastyczne obejmujące: 
a) ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych – szkoły o sześcioletnim cyklu kształce-

nia, dające wykształcenie w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakre-
sie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

b) licea plastyczne – szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie 
w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcą-
cego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu matu-
ralnego; 

3) szkoły baletowe obejmujące ogólnokształcące szkoły baletowe – szkoły o dziewięcio-
letnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie tancerz oraz wykształcenie 
ogólne w zakresie klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcą-
cego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu matural-
nego. 
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Z kolei § 2 rozporządzenia określa typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, 
realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne: 
1) szkoły muzyczne obejmujące: 

a) szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształ-
cenia w zależności od wieku ucznia, dające podstawy wykształcenia muzycznego, 

b) szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształ-
cenia w zależności od specjalności kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie 
muzyk; 

2) szkoły baletowe obejmujące szkoły sztuki tańca – szkoły o dziewięcioletnim lub sześ-
cioletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, dające wykształcenie w za-
wodzie tancerz; 

3) szkoły sztuki cyrkowej – szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie 
w zawodzie aktor cyrkowy; 

4) szkoły policealne, dające możliwość uzyskania lub uzupełnienia wykształcenia w za-
wodach artystycznych, określonych w odrębnych przepisach. 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury 
są szkołami dającymi wykształcenie w zawodzie bibliotekarz lub animator kultury. 

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły artystycznej należy dołączyć pro-
jekt statutu szkoły. Statut ten musi spełniać wymogi ustalone przez rozporządzenie MK 
z 31.8.2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1507 ze zm.). Podobnie jak ramowe statuty szkół i placówek 
nieartystycznych, tak również ten statut określa elementy nazwy szkoły artystycznej. Zgod-
nie bowiem z § 1 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, ustalającym brzmienie ramowe-
go statutu publicznej szkoły artystycznej, nazwa takiej szkoły zawiera:
1) określenie typu szkoły,
2) w przypadku szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów 

kultury – określenie kierunku kształcenia; 
3) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły, jeżeli w danej miejsco-

wości jest więcej niż jedna szkoła o tym samym kierunku kształcenia; 
4) imię szkoły, jeżeli imię takie zostało nadane; 
5) oznaczenie siedziby szkoły. 

Nazwa szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury może 
zawierać określenie odpowiednio: „Policealne Studium” albo „Pomaturalne Studium”. Nazwa 
szkoły może zawierać sformułowanie określające organ prowadzący. 

Rozporządzenie określa również w załączniku nr 2 ramowy statut publicznej placówki ar-
tystycznej – ogniska artystycznego. Stosownie do § 1 ust. 1 tego załącznika nazwa placów-
ki zawiera:
1) określenie „Ognisko”; 
2) określenie kierunku kształcenia; 
3) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy placówki, jeżeli w danej miej-

scowości jest więcej niż jedna placówka o tym samym kierunku kształcenia; 
4) imię placówki, jeżeli imię takie zostało nadane; 
5) oznaczenie siedziby placówki.
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Nazwa placówki może zawierać sformułowanie określające organ prowadzący. Nazwa pla-
cówki wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej placówki. 

6. Udzielenie zezwolenia na założenie szkoły artystycznej

Zgodnie z § 2 ust. 1 OrgArtR zezwolenie jest udzielane, jeśli:
1) projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły są zgodne z przepisami SysOśwU 

oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie; 
2) utworzenie szkoły będzie stanowiło korzystne uzupełnienie sieci szkół artystycznych 

w regionie lub w kraju; 
3) proponowany zawód lub zawody, w jakich szkoła będzie kształcić, są zgodne z klasyfi-

kacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w odrębnych przepisach; 
4) nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole publicznej; 
5) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewnia-

ją realizację statutowych zadań szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 
wychowania i opieki. 

Również to rozporządzenie nie dookreśla, co należy rozumieć przez „korzystne” uzupełnie-
nie sieci szkół artystycznych, więc wyłącznie do organu udzielającego zezwolenia na zało-
żenie szkoły – ministra właściwego do spraw kultury – należy ocena, czy fakt taki istotnie 
ma miejsce. Minister ocenia więc, czy szkoła artystyczna danego typu stanowi uzupełnie-
nie oferty edukacyjnej na danym terenie, w zależności od dokonanej oceny udziela zezwo-
lenia, lub też nie. 

Minister właściwy ds. kultury badając, czy nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane 
do zatrudnienia, ocenia je pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu 
MKiDN z 28.9.2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycie-
li (Dz.U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1345). Przykładowo, zgodnie z § 4 rozporządzenia, kwalifika-
cje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach 
muzycznych posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich 
w wyższej szkole muzycznej na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do naucza-
nego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym. 

Udzielenie zezwolenia na założenie szkoły oraz odmowa jego udzielenia następuje w dro-
dze decyzji administracyjnej. 

7. Cofanie zezwoleń

OrgPublR określa przypadki, w których cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły jest obli-
gatoryjne, jak również takie przypadki, w których cofnięcie zezwolenia jest fakultatywne, 
czyli pozostawione zostało uznaniu organu właściwego do udzielenia zezwolenia. 




